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Krst – temelj naše vere
V sredo, 8. januarja 2014, je pri
splošni avdienci papež Frančišek začel nov sklop katehez, ki so posvečene zakramentom. Govoril je o krstu.
»Krst je zakrament, na katerem temelji naša vera in ki nas spaja kot žive
ude v Kristusu in njegovi Cerkvi,« je
rekel papež. Skupaj z evharistijo in
birmo sestavlja »uvajanje v krščanstvo«. To je en sam, velik zakramentalni dogodek, ki nas oblikuje po Gospodu in iz nas dela živo znamenje njegove navzočnosti in ljubezni.
Krst »je dejanje, ki se v globini dotika našega bivanja. Ni isto: krščen otrok
ali nekrščen otrok. Ni isto: krščena oseba ali nekrščena oseba. Mi, ki smo
krščeni, smo potopljeni v neizčrpni vrelec življenja, ki je Jezusova smrt, največje
dejanje ljubezni v vsej zgodovini; in zaradi te milosti lahko živimo novo življenje,
ne več v oblasti zla, greha in smrti, marveč v občestvu z Bogom in brati.«
Frančišek je zbrane na Petrovem trgu vprašal, ali vedo za datum svojega
krsta. Če zanj ne vemo, obstaja nevarnost, da izgubimo spomin na tisto, kar je
Gospod storil za nas.
Zaradi krsta smo »zmožni odpustiti in ljubiti tudi tistega, ki nas užali in nam
stori hudo«. Krst nam pomaga, da na obrazu osebe, ki je v stiski, v trpečih in
naših bližnjih prepoznamo Jezusovo obličje ... In v srečanju z nami bodo naši
bratje lahko srečali prave Božje otroke, prave brate in sestre v Jezusu Kristusu,
prave člane Cerkve, je sklenil papež Frančišek.

Kronika 2013
Ob začetku novega leta se radi oziramo v preteklo leto in delamo obračune. Tudi v duhovnem življenju nas
zanima nas, ali smo napredovali ali
nazadovali. Nekaj številk ...
Krsti – Lani so bili pri nas krščeni štirje otroci, dva sta bila iz cerkvenega
zakona, eden iz civilnega, eden pa je
nezakonski. Poleg tega so bili trije
otroci krščeni v drugi župniji.
- Zdi se, da se mlade družine izseljujejo iz mestnega središča, zato tudi
otroke dajejo krstiti drugje. Smo pa
vsi povabljeni, da za družine molimo.
Poroke – Na zakrament svetega zakona so se pri nas pripravljali trije pari,
eden se je poročil tu, dva pa sta se
šla poročit drugam.
- Moliti moramo tudi za mlade, saj je
zelo čudno, da je kdo hodil leta in leta
k verouku, potem pa ga ne peče vest,
če zaživi v skupnosti, kot da bi bil
poročen ...
Pogrebi – Cerkveno smo pokopali osem faranov in farank (sedem žensk
in enega moškega): dve sta bili prevideni, to pomeni, da sta pred odhodom s tega sveta prejeli zakramente,
ena je redno hodila k zakramentom,
ena je umrla nagle smrti, štirje pa so
bili neprevideni.
– V zadnjih letih občutno pada število
cerkvenih pogrebov, torej narašča
število civilnih. Zato vas prosim: če
zveste, da je kdo od vaših sosedov
slabega zdravja, pridite povedat. Če
se ne bo dalo na obisk, bomo zanj
molili. Kakšnega starejšega vam že
zdaj priporočam v molitev.
Obhajila – V letu 2013 smo razdelili
25.000 obhajil.

- Tudi tu je pred nami velika naloga:
molitev, da bi tudi mladi razumeli
vrednost svetega obhajila, potem ne
bo skušnjave, da se ne bi udeleževali
nedeljske svete maše.
Verouk – Število otrok pri verouku se
je nekoliko povečalo. Birmo je prejelo
osem mladih, ki še naprej hodijo na
srečanja. K prvemu svetemu obhajilu
je šlo devet otrok.
– Na prvo sveto obhajilo se pripravljamo tudi letos. Otroci bodo šli v ponedeljek, 10. februarja, prvič k sveti
spovedi. Prosímo, da bi bilo to res
srečanje z usmiljenim Bogom.
Druge skupine – Župnijski svet se
sreča vsak mesec. V letošnjem letu
naj bi izdelali pastoralni načrt za našo
župnijo. Nekateri so umrli, nekateri
pa omagali, tako da bomo veseli, če
nam bo kdo izrazil pripravljenost, da
se nam pridruži.
Zakonski skupini se srečujeta in med
vsemi člani je čutiti globoko prijateljsko povezanost. Posebno mlajši zakonci imajo veliko otrok in ti dajejo
poseben pečat naši družinski deveti
maši. Papež je ob neki priložnosti rekel, da je otroški jok pri maši najlepša
pesem.
Župnijska karitas prizadevno skrbi za
potrebne, ki stanujejo na ozemlju
naše župnije. Čutimo pa dve težavi:
ker nas je v cerkvi manj kakor včasih,
je tudi darov za potrebne manj.
Večkrat pa smo tudi že povedali, da je
število pomočnikov in pomočnic precej upadlo, tako da se bojimo, kdo bo
čez nekaj let skrbel za uboge, ki si sami ne morejo pomagati. Molímo tudi v
ta namen.

Ekumensko srečanje in koncert

V nedeljo, 19. januarja, smo se v
tednu molitve za edinost najprej zbrali pri bratih evangeličanih na Gosposvetski cesti. Tja pride poleg članov
njihove skupnosti tudi precej katoličanov in predstavniki pravoslavnih.
Evangeličanski škof Geza Filo je letos za pridigo prosil katoliškega škofa Andreja Glavana. Ta je poudaril, da
smo vsi povabljeni skrbeti, da bi bila
Jezusova suknja lepa.
Največ ploskanja pa je požel naš
gospod Rojc, ki je rekel, da moramo
za prevozno sredstvo
edinosti naproti vzeti
raketo.
Srečanje pri nas, v
sredo, 22. januarja, se
je pričelo s somaševanjem, ki ga je vodil
škof Andrej Glavan,
pridigal pa je tajnik
Slovenskega ekumenskega sveta Bogdan
Dolenc.
Po maši je prvi
spregovoril srbski pravoslavni paroh Peran
Bošković. Poudaril je,

da smo dolga leta gradili na
pesku, zdaj pa nas lahko reši
samo “Sveta Trojka” ...
Makedonski pravoslavni duhovnik Dimitar Gazinkovski , ki je
bil na takem srečanju prvič, se je
katoličanom zahvalil, da so jim v
Kranju in Ljubljani odstopili bogoslužni prostor.
Evangeličanski škof Geza Filo
je s prepričanjem zatrdil, da smo
Jezusovi učenci že eno med
seboj, saj Kristus ni razdeljen.
Škof Andrej Glavan je povedal
prispodobo o tem, kako moramo ob
široki reki, ki nas loči, iti do izvira, če
si hočemo podati roke. Koncert sakralne jazz glasbe je še poglobil Božjo
navzočnost med nami.
Prijatelji na ekumenski poti smo
se spet zbrali v nedeljo, 26. januarja,
pri pravoslavnih bratih v Tivoliju, ko je
sveto liturgijo opravil metropolit
Jovan. Pa tudi makedonski verniki so
imeli visokega gosta, metropolita
Pimena, “evropskega škofa”.

Koledar za februar 2014
2. 2. nedelja, praznik Jezusovo darovanje, svečnica, pri vseh mašah nabirka
za razsvetljavo; ob 15.00 v Kosezah dan posvečenega življenja;
3. 2. ponedeljek, ob 16.30 sestanek za starše 2. razreda;
- pri vseh mašah bomo prejeli blagoslov sv. Blaža;
5. 2., sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;
10. 2. ponedeljek, prva spoved otrok iz 2. razreda;
11. 2., torek, lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov;
16. 2. nedelja, pri vseh mašah nabirka za orgle;
- ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo.

Dogodki v februarju
V sredo, 19. februarja 2014, ob
19.00 bomo lahko v naši cerkvi lahko
poslušali koncert pevske zasedbe
Ingenium Ensemble, ki je začela
delovati leta 2009, pa so prejeli že
veliko nagrad. Izvajali bodo dela skladateljev Byrda, Schütza, Lassa, Mokranjca, Pärta, Močnika in Strmoleta.
Restavratorska dela na orglah lepo
napredujejo. Piščali in sapnice (na sliki) so skoraj popolnoma obnovljene,
zdaj pa se je orglarski mojster Brane
Košir lotil še obnove igralnika in
orgelskih traktur.
V zadnjem mesecu je Restavratorski
center Ljubljana okrog orgelske omare postavil oder in začeli so s čiščenjem, premazi in obnovo orgelskega
ohišja. Delo jim hitro in dobro napreduje in veseli smo dobrega sodelovanja z njimi.

Vzporedno z obnovo pa se redno
dobiva tudi komisija za strokovni
nadzor obnove Goršičevih orgel, ki jo
poleg domačih članov sestavljajo tudi
strokovnjaki s področja orgelske
umetnosti. Skupaj se odločamo o
pomembnih korakih pri obnavljanju
tega dragocenega inštrumenta, načrtujemo pa tudi sklepne slovesnosti in
dogodke, ki bodo predvidoma v letošnjem oktobru.

Pisarna je odprta: pon, tor, čet in pet 10-11, pet 16-17.
Župnijska karitas: tor 16.30-17.30, pogovor o težavah: pon 10.30.
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